
MAGYAR HONVEDSEG
BAKoNY HARCKIKÉPZO KÖZPONT
Nyt. szám: 250- 5712022

sz. példány

ÉnrEsÍrÉs

Értesítem Ön| hogy aZ MH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken az
éleslövészetek és egyéb katonai tevékenységek 2022. december hónapba'n az alábbiak
szerint alakulnak:

I. Haimáskéri Gvakorló-és Lőtér (""O''-pont és Körös-hegy lő- és gvakorlóterek):

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várható hatások

1

2022.
december

03-04.

Laroco Motorsport Egyesület
Mikulás Rallye

nem-katonai rendezvény
v árhatő an naponta 63oo_26oo

tartalék időpont
12.10-11.

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat: autóverseny, jelentős
járműmozgás

Forgalomkorlátozásokkal j arhat !

Hatása vadászati tevékenvséere: általÍínos
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I./a Gvulafirátóti Gvakorló- és Lőtér (Rátóti-Naevmező és Úimaior lő_ és
gvakorlóterek):

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várható hatások

2.

2022.
december

01-02.

MH 25. Klapka György
Lövészdandár

Nemzetközi kiképzés

logisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj árművezetési gyakorlat
fo ly am at o s v é gr e haj t ás s al

kiképzési tevékenység
(szal<harcászat)

fo ly amat o s v é gr e haj t á s s al

Za1hatás:jelentős

Ki- és bemenő forgalom:jelentős

Fő feladatok: kiképzési tevékenység,
jelentős, esetenként rejtett személyi- és

jármumozgás, vaklőszeres lövészet, j elentős
személyi- és járműmozgás' esetenként

légieszközök mozgása

Hatása v adászatí tevékenységre : j elentős

1J.

2022.
december

03-04.

Laroco Motorsport Egyesület
Mikulás Rallye

nem-katonai rendezvény
várhatóan naponta 93oo-26oo

tartalék időpont
12. 10-11.

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat: autóverseny' jelentős
jármúmozgás

For galomkorlátozásokk al j árhx|

Hatása v adászati tevékenysésre : általános

4.
2022.

december
05- 1 6.

MH Mo dern izáciő s Intézet
HMEI Zrt.

repülési tevékenység
(drónteszt)

12. 05-08. naponta gSoo-2200

12. 09. ggoo- 1 3oo

12. 12-15. naponta gSoo-2200

12. 16.0900-1900

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység, drónteszt'
légieszközök mozgása

Hatása v adászati tevékenységre : általános

5.

2022.
december

14-15.

MH Légi Műveleti Vezetési és
Irányítási Központ

éleslövészet
11. 14- 15. napontu gSoo-2200

Zqhatás: általános

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel, jelentős személyi- és

jánníimozgás

Hatása vadászati tevékenvsésre : i elentős



I./b Tótvázsonvi Gvakorlótér:

Nemleges.

II. Bakonykúti Gyakorló- és Lőtér (Csörlőházi lő_ és gyakorlóterek):

A Várpalota - Tés közötti 8213. sz. űlt zárásával, a forgalom korlátozásával és a
Várpalota _ Bakonykúti közötti murvás hadiút zárásával, a forgalom korlátozásával
járó kiképzési események:

Fsz. Dátum Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsés iellese és ideie Várható hatások

6.
2022.

december
01.

MH 25. Klapka György
Lövészdandiír

Nemzetközi kiképzés

Tuzét lövészet
Gyalogsági lövészet

élesltivószet
12.01. \000-2200

Zajhatás:jelentős

Ki- és bemenő forgalom: jelentos

Fő feladatok: kiképzési tevékenység,
éleslövészet gyalo gsági fegyverekkel'
tábori tuzér, pancéltörő és aknavető
fegyverekkel, jelentős személyi- és

já'tmíjmozgás

Hatása v adászati tevékenvsé sre : i elentős

A Várpalota Bakonykúti közötti murváS hadiút időszakos zárásával,
forgal omkorlátozás sal j áró kiképzé s i e S emények :

Fsz. Dátum

A katonai szewezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várhatrí hatások

7.

2022.
december

01.

MH 25. Klapka György
Lövészdandár

Nemzetközi kiképzés

Tizér lövészet
Gyalogsági lövészet

éleslövészet
Í2.01'. 1000-2200

Zqhatás:jelentős

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladatok: kiképzési tevékenység
éleslövészet gyalogsági fegyverekkel, tábori
tizét, páncéltörő és aknavető fegyverekkel,

jelentős személyi- és járműmozgás

Hatása v adászati tevékenvsésre : i elentős

8.

2022.
december

07.

MH 43. Nagysándor József
Híradó és Vezetéstámogató

Ezred
alapkiképzés
éleslövészet

(gyalogsági fegyverekkel)
12. 07. naponta 63oo-2200

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel, jelentős személyi- és

jfumíjmozgás

Hatása v adászati tevékenvsésre : i elentős



9.

2022.
december

03-04.

Laroco Motorsport Egyesület
Mikulás Rallye

nem_katonai rendezvény
várhatóan naponta 63oo_26oo

tartalék időpont
12.10-n.

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom:jelentős

Fo feladat: autóverseny, j elentős
jétrmíimozgás

Forgalomkorlátozásokkal j árhat!

Hatása vadászati tevékenvsésre : általános

II./a BakonYkúti Gyakorló- és Lőtér (otfa eYakolótér):

Fsz. Dátum

A katonai szewezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várható hatások

10.

2022.
decembert

01-05.

MH 6. Területvédelmi Ezred

kiképzési tevékenység TKH
(harcászat)

naponta gSoo-2200

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: kiképzési tevékenység, tereptan,
jelentős személyi- és járműmozgás

Hatása v adászati tevékenysésre : általános

11

2022.
december

03-04.

Laroco Motorsport Egyesület
Mikulás Rallye

nem-katonai rendezvény
várhatóan naponta g3oo-2goo

tartalék időpont
12.1,0-tt.

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat: autóverseny, jelentős
járműmozgás

Forgalo mkorlátozásokkal j árhat!

Hatása vadászati tevékenvsésre : általános

A Várható hatások:

Zajhatás:
,,a1acsony'': lövészet kis kaliberű (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel végrehajtott kiképzési

feladat (harcászat), kis volumenű j árműm ozgás;
,,közepes'': lövészet harcjármű-fegyverekkel (közepes kalibení fegyverekkel), robbantások

(megsemmisítés)' közepes volumenű j étrmúmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.

,jelentős'': lövészet nagy kaliberű fegyverekkel (tüzérség, páncéltörő, harckocsi-ágyú), levegő-
ftjld lövészet.

Ki- és bemenő forgalom: a 1ő- és gyakorlótérre ki- és belépő forgalom. Nem a 1ő- és gyakorlótér
területén belüli mozgást jelenti!

,'alacsony'': 1-5 áthaladás/nap, kisebb csoportokban (néhány járműbolálló);

,'közepes'': 5-10 áthaladáslnap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számú eszköz egyszerre);

, 
j elentő s'' : folyamato s moz gás (táb oÉpítés, települé s).
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Fő feladat: a végzett tevékenység fo jellege. Személy- és járműmozgás esetén a 1ő- és
gyakorlótéren történő mozgások. Repülőeszközök mozgása esetén vélrhatő alacsony magasságú
átrepülése a lakott terület elkerülésével (lakott területen kívül min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,általános'': a terület használata miatt figyelmet igényel;
,jelentős'': a terület kiterjedt hasznáIata, a rejtett mozgások, vagy az éleslövészet biztonsági

távolságainak betartása miatt fokozott figyelmet igényel.

Az MH Bakony Harckiképző Központ területét átszelő Várpalota - Tés közötti 8213. sz. ut
általános utzárást rendj e :

01:30 - 08:20 50 perc
08:45 - 10:00 75 perc
10:20 - 10:40 20 perc
11:00 - 12:00 60 perc
12:30 - 12:45 15 perc
13:10 - 14:00 50 perc
15:30 -16:45 75perc
17:25 - 17:45 20 perc
18:15 - 19:25 70 perc
20:00 -20:30 30 perc
21:00 - 22:30 90 perc

Pénteki napokon az utolsó zárás I7:25 - I7:45 között.

Lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ :

Várp alota Kos s uth Laktanya Ü gyeletestől kapható az alábbi telefonszámon :

06-88-549-555

Hajmáskér Kiképzőbázis parancsnoka: Selek Róbert őmagy 06 30/815 02 87

Bakonykúti Kiképzőbázis mb.parancsnoka: Kiss András főtörzsőrmester 06 30164I-3178

Kommunikációért felelős személy: Gervai János főtörzszászlós 06 30/815-0431

A nemzetközi gyakorlatok során bekövetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban 
^27612008. (xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a lakosságot' tagságot' dolgozókat' hogy a |őtér területén való illetéktelen
tartőzkodáts esetén a Polgari Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján, a
jegyző hatáskörébe hrtoző birtokvédelmi eljárásról szóló 17l20I5. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai
szerint birtokvédelemért folyamodok.

Tájékoztatom, hogy Gyulafirátót településtől keleti irányban körülbelül 700_800 méteres
távolságban az űj bázis kialakításával kapcsolatos munkálatok folynak!

Továbbá kérem figyelembe venni' hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt alőtér
területén történő lartőzkodás fokozottan baleset- és életveszélyes, valamint TILOS!
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 1ő- és gyakorlótér területére a belépés szigorúan
engedélyhez kötött! Az MH BHK kezelésében lévő honvédségi teruletre való engedély nélküli belépés
eljárást von maga után!

A kiadott engedélyek a lövészetek és gyakorlatok, katonai tevékenységek idejére nem
érvényesek!

Yárpalota' 2o22.novembe, I h


